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Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a szavazatszámláló bizottságok tagjai megválasztására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján: „A szavazatszámláló 

bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az 

országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik 

napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság 

tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.” 

A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, 

ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak (Ve. 78. §). Hajdúsámson 

városban a 2. sz. szavazókör a kijelölt szavazókör. 

A Ve. 24. § (3) bekezdése szerint: „A 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi 

választási iroda vezetője a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha – az átjelentkező 

választópolgárokra tekintettel – a szavazókör névjegyzékében szereplő választópolgárok száma meghaladja a 

kilencszázat.” 

 

A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be (Ve. 25. § (1) 

bekezdés). 

Az indítványról a testület egy szavazással dönt, az iroda vezetőjének indítványához a testület kötve van.  

 

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 3/2018. (I. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint: „A szavazatszámláló bizottság 

három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2018. 

március 19-én 16,00 óráig választja meg.” 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságokba javasolt tagok és póttagok a 

megbízatást vállalják, erre vonatkozóan írásban nyilatkoztak. 

A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy 

fogadalmat tesz. A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi 

tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. Ezt 

követően alakuló ülést tartanak, ahol megválasztják az elnököt és az elnökhelyettest. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a szavazatszámláló bizottságok tagjait és a póttagokat az alábbiak 

szerint választja meg: 

 

1. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 

1. Hajdúné Nagy Ibolya     
2. Hollósi Attiláné    
3. Szőkéné Major Anikó    

 
2. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
 1. Filemon Zsoltné    
 2. Kiss Sándor     
 3. Szankuné Szilágyi Tünde   
 
 
3. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
 1. Csonkáné Szíjjártó Valéria   

2. Sós István Jánosné    
 3. Pistai Józsefné     
 
4. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 

1. Dancsó Sándorné    
2. Nagyházi Jánosné    
3. Petrohai Zsolt     
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5. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
1. Valentics Ilona    
2. Varga Jánosné    
3. Varga Sándorné    

 
6. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága 

1. Hegyes Zoltánné    
 2. Szabó János Béláné    

3. Szabóné Török Krisztina   
 
7. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 
 1. Cseh Julianna     
 2. Fábri Tiborné     

 3. Kapusiné Tóth Zsuzsa    
 
8. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 

1. Dobi Mária      
2. Jócsák Istvánné    
3. Tóthné Pataki Ildikó    

 
9. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága: 

1. Minárcsik Andrásné     
2. Süvöltős Mihályné    
3. Szilágyiné Hüse Julianna   
 

Póttagok: 
 

1. Veres Lászlóné     
2. Ádámku Ibolya Erzsébet    
3. Kovács Istvánné     
4. Pálfi Józsefné     
5. Kupásné Pistai Zsuzsa    
6. Surányi Kinga     
7. Bátori Attila     
8. Major Istvánné     
9. Csigerné Hollmann Katalin   
10. Ozsváth Csaba     
11. Tóth Ferencné     
12. Hamarné Hegyes Nikolett    
13. Komódi Zsuzsa     
14. Nagy Gyöngyi     
15. Lukács Béla     
16. Tiszai Zoltán     
17. Jancsek Anikó     
18. Kovács Katalin     

 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait megválasztásukról 
értesítse. 
 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
Határidő: 2018. március 2. 
 

Hajdúsámson, 2018. február 14. 

        Dr. Danku József 

                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Bagolyné Szűcs Mariann  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 


